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• 2006. március 30 - április 
1. között rendezik a "Madrid 
International iConference 
on Plastic Surgery" 
rendezvényt, melynek fő 
témája a szemmel,...>> 
Magyar Plasztikai 
Helyreállító és Esztétikai 
Sebész Társaság hírei

[ 2005. 12. 09. ]

• (Szülész-nőgyógyász, 
családorvos és 
endokrinológus rezidensek 
számára) Időpont: 2006 
január 13-tól február 10-ig, 
péntekenként (5x1 nap) 
Helye:...>> Magyar Család- 
és Nővédelmi Tudományos 
Társaság hírei

[ 2005. 12. 07. ]

• (Szülész-nőgyógyász, 
családorvos és 
endokrinológus rezidensek 
számára) Időpont: 2006 
január 13-tól február 10-ig, 
péntekenként (5x1 nap) 
Helye:...>> Magyar 
Endokrinologiai és 
Anyagcsere Társaság hírei

[ 2005. 12. 07. ]

• Elkészült a MAITT XXXIII. 
Kongresszusán készült 
fotókból a kongresszus 
fényképgalériája, melyet 
megtekinthetnek az alábbi 
kapcsolódó 
dokumentumból:>> Magyar 
Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Társaság hírei

[ 2005. 12. 07. ]

• 2006-ban az alábbi 
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A doki.NET és Partnerei nem minden esetben értenek egyet a 
szemlézett cikkek tartalmával, és nem vállalnak felelősséget az ott 

leírt állításokért, információkért. 
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Megoldást kínálnak az általános nővérhiányra
[2005. 12. 07.] - metro - hírkategória: Szakmapolitikai, egészségügyi hírek

egészségügy 
 
Az Európai Unió Equal programjából 119 milliós támogatásban részesült a Heim Pál kórház
családbarát modellprogramja és még öt intézmény. Az Equal szó jelentése egyenlőség, 
amelyet azoknak a nővéreknek kívánnak nyújtani, akik korábban az egészségügyben 
dolgoztak és a gyes, a gyed és a gyet után is folytatnák pályájukat. A Heim Pál alapítvány 
pályázatot nyújtott be a gyesről visszajövő ápolók visszahívására mondta el Szolnoki Andrea 
főpolgármester-helyettes. HiányszakmaA nővérstátus 10-15%-a nincs betöltve és a fluktuáció 
száma is magas folytatta Szolnoki Andrea. A nővérek szakmai, pénzügyi megbecsülése nem 
megfelelő és ennek a következménye a nagyszámú nővérelvándorlás is. A nővéri pálya 
rengeteg fizikai és szellemi megterheléssel jár. Azért üdvözöljük ezt a projektet, mert több száz 
nővérnek nyújt 2-3 év után visszatérési és tanulási lehetőséget hangsúlyozta Szolnoki 
Andrea.EsélyegyenlőségA szülést és a gyermeknevelést vállaló nők hátrányos helyzetbe 
kerülnek és ezt az esélyegyenlőtlenséget oldaná meg a képzés. A hazai kórházak mellett egy 
holland és egy német kórház is részt vesz a kezdeményezésben, így nemzetközi tapasztalatok 
is rendelkezésre állnak majd. A mintaprojekt ideje alatt, már a tanulási időszakban a nővérek 
segítséget kapnak a visszatérésre. A képzésre az anyaintézményekben lehet jelentkezni, de az 
érintetteket már az intézmények ápolási vezetése értesítette. A projekt térítésmentes, az 
oktatás alatt a gyermekellátást és étkeztetést támogatják és a munkahelytől való távolmaradás 
is igazolt. A képzés 300 fő számára adott, de sikeres projekt esetén további képzések is 
indulnak. A programba való bekapcsolódásra a résztvevők számára több lehetőség is adódik. 

Ezt a hírt az Observer - együttműködő partnere a 
doki.NET - szemlézte az Ön számára.
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szülészet-nőgyógyászat 
témakörhöz kapcsolódó 
akkreditált tanfolyamokat 
szervezi az Országos 
Onkológiai 
Intézet:Kolposzkópos...>> 
Magyar Szülészeti 
Nőgyógyászati Ultrahang 
Társaság hírei

[ 2005. 12. 07. ]

nmlkj
Linkek, 
dokumentumok 
oldalon belüli 
megjelenítése

nmlkji
Külön ablakban 
történő megjelenítés 
(gyorsabb!)

 

A Web-rendszerben található információk szolgáltatása és gyűjtése a magyar média és adatvédelmi törvények előírásait fig
A Web-rendszer teljes tartalmára minden jogot fenntartunk!  
Copyright 1998 - 2005 © - doki.NET 
Internet rendszerének szerkesztősége. 

 

[ Vissza az előző oldalra ]
[ Regisztráció ]
[ Help ] 
 
[ Jognyilatkozat és Adatkezelés, Copyright információk ] 
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